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1. Inleiding 
In ‘de Omgevingswet & de gemeente Steenbergen - ambtelijke implementatie’ 
hoofdstuk 4.1 Organisatieontwikkeling (anders werken, veranderopgave) wordt 
een beeld geschetst van de veranderopgave in de Omgevingswet. Ook wordt 
ingegaan op de structuur, aanpak en doelen. Dit onderdeel maakt hier een 
verdieping op.  
 
Beschikbare informatie van de VNG en het programma ‘Aan de slag met de 
Omgevingswet’ vormen een belangrijke bron. 
 
1.1 Veranderende rol 
Het effect van de Omgevingswet is niet alleen merkbaar in functies. De bedoeling van de wet sluit 
aan bij de veranderende rol en positie van de overheid en de verhouding met burgers en bedrijven. 
Dat vraagt om een andere manier van werken. Maar wat verandert er precies? Waar werken we naar 
toe? Wat vraagt de Omgevingswet?  
 
In elk geval om een samenhangende werkwijze: als één overheid, zorgend voor samenwerking in de 
keten en in samenspraak met de samenleving. De resultaten van de veranderingen komen terug te 
zien in processen en werkwijzen.  
 
We zien een overheid die zicht terugtrekt en meer gaat faciliteren. Met minder energie op reguleren 
en toetsen en meer op creatie. De gemeente als partner, meedenker en adviseur. Die aansluiting 
zoekt bij de leefwereld van burgers en bedrijven. De organisatie vanuit wetten, processen en 
systemen (de systeemwereld) wordt losgelaten. Die transformatie vraagt om grote veranderingen in 
processen, systemen, houding en gedrag van medewerkers en communicatie met de inwoners. Ook 
het Rijk trekt zich verder terug. Het laat meer over aan lokale overheden.  
 
De omvang van de veranderopgave is zo groot als het verschil tussen de bestaande werkwijze en de 
ambitie. Is de aanpak al integraal? Is participatie het fundament van alle plannen? Of wordt dat een 
uitdaging? Als dat scherp is, kan nagedacht worden over de aanpak. Wat past het beste bij de 
gemeente Steenbergen? De wet vormt een middel en een kans om mensen in hun kracht te zetten 
en de organisatie anders in te richten.  
 
De verschillende aspecten van de veranderopgave worden onderstaand toegelicht.  
 
1.2 Anders werken 
Een vereiste om bij complexe aanvragen snel tot een integrale belangenafweging te komen is een 
goed proces. Niet het overheidssysteem maar de logica van burgers, bedrijven en initiatiefnemers is 
hierin leidend. Het proces is gericht op het mogelijk maken van initiatieven (de ‘ja, mits’ gedachte). 
 
Voor het maken van een richtinggevende omgevingsvisie, een goed werkend omgevingsplan, het 
binnen 8 weken kunnen verlenen van een vergunning is samenwerking essentieel. Met 
buurgemeenten, de provincie en uitvoeringsorganisaties. Om dat te bereiken moeten verschillende 
veranderingen in gang worden gezet: 

• Een multidisciplinaire en opgavegerichte werkwijze, vanuit het perspectief van juristen, 
beleidsinhoud en dienstverlening; 

• Het integraal afwegen van alle belangen (omwonenden, beleidsbelangen en initiatiefnemer) 

• Het organiseren van de samenwerking tussen alle betrokken beleidsafdelingen, met 
initiatiefnemers, ketenpartners, belanghebbenden en andere relevante partijen. 

 
Niet alleen voor het creëren van de omgevingsvisie en het omgevingsplan is samenwerking 
essentieel. Ook samenwerking in de regio en keten is nodig om de visies en decentrale regels op 
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elkaar af te stemmen. Mede om te voorkomen dat initiatiefnemers langs verschillende 
overheidsloketten moeten en te maken krijgen met verschillende, mogelijk tegenstrijdige regels. 
Hiervoor is het nodig om elkaar te kennen, te weten wie wat doet en elkaars rol en wereld te 
begrijpen. Afstemming is nodig op het gebied van visievorming, planvorming, het proces, 
vergunningverlening en toezicht & handhaving.  
 
Integraal werken gaat verder dan samenwerken. Mensen die vanuit verschillende invalshoeken, met 
verschillende manieren van kijken, samen op zoek gaan naar passende oplossingen. Niet vanuit de 
beleidsdomeinen, maar vanuit de gezamenlijke opgave en het doel van de regels. De omgevingstafel 
en snelserviceformules zijn hulpmiddelen die hieraan bijdragen.  
 
1.3 Dienstverlening 
De intake- en omgevingstafel zijn voorbeelden van de wijze waarop de Omgevingswet de gebruiker 
centraal stelt en vraagt om transparante en eenvoudig betere dienstverlening. De lat ligt hoog; werken 
vanuit de leefwereld van mensen; de overheid in de rol van partner en adviseur; inspelen op nieuwe 
trends. Dat is het fundament van de verandering die vraagt om een transformatie in de 
dienstverlening. Die doelen sluiten aan op de ambities van de visie op dienstverlening. 
 
Het op een hoger niveau krijgen van de dienstverlening bepaalt in belangrijke mate het succes van de 
Omgevingswet. Burgers en bedrijven die worstelen met veel verschillende wetten, met elk hun eigen 
procedure, planning en regels. Waarbij de uitvoering versnipperd is. Meer inzicht, voorspelbarheid 
en gemak in het omgevingsrecht en meer samenhang in beleid, regelgeving en besluitvorming: het 
gemakkelijker maken om doelen te bereiken en snellere besluitvorming. 
 
Verder richt de Omgevingswet zich op het dienstverleningskanaal. Met digitale en persoonlijke 
contacten. Via de website, social media en het DSO. En met casemanagers, (eerstelijns-)contacten 
met het KCC, telefonische, online en schriftelijke contacten met ambtenaren in het fysieke domein, 
handhaving in de openbare ruimte, informatieavonden en overleg met het gemeentebestuur.  
 
De Omgevingswet gaat invloed hebben en verandering teweeg brengen in de totale scope van 
dienstverlening. Belangrijke speerpunten hierbij zijn: 

• Minder vergunningen vraagt om stevige dienstverlening: het moet glashelder zijn wat wel 
en niet mag. Ook worden toezicht & handhaving steeds belangrijker; 

• Integratie van wetten en regels geeft meer inzicht. Meer inzicht betekent mogelijk ook 
meer vragen; 

• Transparantie en toegankelijke (geografische) informatie; 

• Van toetsen naar adviseren. Creatief denken in mogelijkheden, minder houvast aan 
regels. Wat empathisch vermogen voor verschillende belangen vraagt, om te werken 
vanuit de bestuurlijk strategie en onpartijdigheid; 

• Integrale behandeling verder uitbreiden: samenwerking over gemeentegrenzen, met 
provincie, waterschap, Rijk en ketenpartners is noodzakelijk; 

• Meer lokale afwegingsruimte betekent diversiteit in dienstverlening doordat gemeenten 
meer verantwoordelijkheid krijgen om te kiezen voor wat ze voor de gemeente willen en 
hoe ze met burgers en bedrijven om willen gaan.  

• Snelle en duidelijke procedures: eenvoudige initiatieven voornamelijk vergunningvrij, 
complexe aanvragen met een doorlooptijd van 8 weken.  
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Bij het implementeren van de speerpunten zijn een aantal principes van belang. De hoofdlijnen:  

• Digitaliseren betekent niet automatisch voor een gebruiker dat het eenvoudiger wordt. 

• Keuzevrijheid contactkanaal, streven naar digitaal, omnichannel is het uitgangspunt. 

• Maximale digitale excellentie: big data, 3D visualisatie, robotisering etc.  

• Snelle én eenvoudige procedures. Kortere procedures kunnen betekenen dat zwaardere eisen 
worden gesteld aan de ontvankelijkheid van de aanvraag. Daarmee wordt het minder 
eenvoudig en is extra aandacht voor het eenvoudig indienen wenselijk. 

• Toename van lokale verschillen doordat gemeenten meer eigen verantwoordelijkheid krijgen 
om te kiezen. Mogelijk ontstaat hierdoor diversiteit tussen gemeente wat de regelgeving voor 
de initiatiefnemer complexer maakt. 

• Goede communicatie en een meldpunt voor onduidelijkheden, knelpunten en soortgelijk. 

• De gemeentelijke website is het digitale loket en logisch startpunt waar achterliggende 
landelijke voorzieningen worden ontsloten. 

• De overheid wordt ervaren als één instantie. 

• Uniforme afhandeling en kwaliteit. 

• Differentiëren in dienstverlening is nodig om recht te doen aan de diversiteit in klantvragen. 

• Nieuwe drivers in dienstverlening: niet enkel meer betrouwbaarheid en gemak maar meer 
gelijkwaardigheid en maatschappelijke drivers zoals duurzaamheid.  

• Prijsdifferentiatie als sturingsprincipe op beleving en klantgedrag in het legesmodel kan. 

• Meer gebruik maken van kennis en informatie van burgers en bedrijven vraagt om goede 
informatiesystemen.  

• Niet alles is altijd mogelijk. Toetsen op rechtmatigheid en het algemeen belang blijft. 

• Gelijkwaardige, persoonlijke dienstverlening gebaseerd op partnerschap en samenwerking. 
Gastvrij, vriendelijk en toegespitst op persoonlijke situaties, ook op basis van klantdata.  

 
Aan de hand van klantreizen zijn serviceformules ontwikkeld. De serviceformules vormen een 
houvast bij de veranderopgave. Het gaat om de snelserviceformule, de ontwerpformule, de 
ontwikkelformule en de toezichtformule. De snelserviceformule zorgt ervoor dat initiatiefnemers bij 
eenvoudige verbouwingen in en om het huis binnen een kwartier weten of gebouwd mag worden 
met of zonder vergunning. Als een vergunning nodig is, gaat de aanvraag simpel en snel en wordt de 
vergunning binnen maximaal vijf werkdagen afgehandeld.  
 
Ook zijn de serviceformules voorbeelden van het centraal zetten van de gebruiker. Zoals het in de 
Omgevingswet in de kern gaat over ruimte geven, loslaten en vertrouwen en een andere verdeling 
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tussen overheid en samenleving. Daarin wegen belangen nadrukkelijk mee. Betrokkenen doen mee 
en laten van zich horen: participatie.  
 
1.4 Participatie 
De Omgevingswet zegt alleen dat participatie plaats moet vinden, niet hoe dat moet. De gemeente 
heeft ruimte voor een eigen werkwijze die past bij de lokale context. Dat participatie een belangrijke 
pijler in de Omgevingswet is kwam al terug in onderdeel 4.2 van het implementatieplan. De 
vormgeving van participatie zegt iets over hoe de gemeente om wilt gaan met haar burgers en 
bedrijven. Het heeft effect op de organisatiecultuur en daarmee op houding en gedrag van 
medewerkers. Hierin wordt samen opgetrokken met de opgave leefbaarheid en kernen. Daarom 
wordt in deze bijlage niet verder op ingegaan op de veranderopgave toegespitst op participatie. Dit 
geldt ook voor gebiedsgericht werken. Een voorbeeld van gebiedsgericht werken is het aanwijzen 
van gebieden waarvoor bepaalde regels gelden – of juist niet – passend bij de aard van het gebied.  
 
1.5 Samengevat 
Niet alleen nieuwe juridische instrumenten zijn nodig voor het bereiken van de verbeterdoelen. Ook 
een passende werkwijze. Een werkwijze waarbij aan de voorkant integrale afwegingen worden 
gemaakt en een samenhangende visie wordt geformuleerd. Dat alles in samenwerking met andere 
bevoegde gezagen, betrokkenen en belanghebbenden. Hiervoor is nodig:  

• (meer) samenwerken in de regio en in de keten; 

• (meer) integraal/ samenhangend: alle beleidsdomeinen samen, maar ook ondersteunende 
domeinen: informatievoorziening, dienstverlening, juridische zaken, communicatie, enz.  

• (meer) participatie/ in samenwerking met de samenleving; 

• (meer) gebiedsgericht: redeneren vanuit de maatschappelijke opgaven in het gebied. 
 
2. Veranderingen in rollen, functies en taken: veranderprofielen 
Na bovenstaande is het geen verrassing dat met de komst van de Omgevingswet functies en 
takenpakketten binnen de organisatie veranderen. Toch vragen medewerkers zich af wat er voor hen 
als individu, met een bepaalde functie, als onderdeel van een bepaald team verandert. Ook de 
organisatie zou in de strategische personeelsplanning al rekening moeten houden met de 
Omgevingswet en het gesprek met medewerkers moeten voeren over veranderende competenties 
en vaardigheden.  
 
Veranderprofielen zijn een voorruitblik, en vormen een start van beeldvorming, naar de 
verwachtingen en verantwoordelijkheden van medewerkers en competenties en vaardigheden die 
daarbij horen geeft een richting en duidt de ontwikkeling. De profielen zijn gebaseerd op de Golden 
Circle van Simon Sinek (Waarom doen we dit? Hoe doen we dit? Wat doen we?). 
 
Dit zijn geen nieuwe competenties. De meeste komen ook voor in huidige functieprofielen. Met de 
komst van de Omgevingswet verandert de gewenste beheersing van deze competenties.  
In het kader van de Omgevingswet worden 8 rollen omschreven: 

A. Bestuur 
B. Management 
C. Projectleiding/ casemanagement 
D. Strategische ontwikkeling fysieke leefomgeving 
E. Vergunningverlening 
F. Toezicht & handhaving 
G. Specialistisch advies 
H. Omgevingsmanagement 
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2.1 Bestuur 
Rollen waaronder het college van B&W en de gemeenteraad. 
 
2.1.1 Waarom? 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het richting geven aan de organisatie en het maken van de 
daarbij behorende keuzes. Deze verantwoordelijkheid verplaatst zich met de Omgevingswet meer 
naar de voorkant van het beleidsproces. Dit betekent dat het bestuur met de samenleving en collega-
bestuurders overeenstemming moet bereiken over te stellen doelen. Binnen de samenleving moet 
het steun vinden voor opvattingen en draagvlak voor beslissingen. Ook vormt het bestuur de 
verbinding tussen het openbare debat en de professionele degelijkheid van de organisatie. Het zorgt 
voor verbinding tussen politiek en algemeen belang. 
 
2.1.2 Hoe? 

Verbeterdoel 1. Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak  
Het geven van meer ruimte, vraagt van het bestuur om een andere rol. Het bestuur stelt vooraf 
kaders en doelstellingen vast. Hierna ligt het initiatief om initiatieven te ontwikkelen die passen 
binnen de kaders en bijdragen aan de doelstellingen bij de omgeving. Het besluitvormingsproces 
verschuift naar de voorkant. Dit vereist van het bestuur vertrouwen in de samenleving en de durf los 
te laten. Sturen nadat beleidskaders en doelstellingen zijn vastgesteld, heeft negatieve gevolgen voor 
het vertrouwen en de voorspelbaarheid.  

 
Verbeterdoel 2. Samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving  

Beleid wordt door de organisatie samen en integraal gemaakt. Bestuur stuurt aan op een goede 
samenwerking met andere partners en eigen volksvertegenwoordiging. Goede samenwerking is 
nodig om ook in de regio integrale afwegingen te kunnen maken. Het bestuur stimuleert participatie 
en ontwikkelt visie op hoe participatie verwerkt wordt in interne processen. Bij aanvragen waar 
meerdere bevoegde gezagen een rol spelen, geldt dat naar buiten toe één bevoegd gezag de leiding 
heeft. Bestuur is zich hiervan bewust en past de rol hierop aan.  

 
Verbeterdoel 3. Versnellen en verbeteren van besluitvorming  

Goede participatie vooraf kan leiden tot minder bezwaar- en beroepsprocedures na afloop en 
daarmee het proces versnellen. Bestuur heeft de taak dit te stimuleren en te vertrouwen op de 
kracht van de samenleving. Kenmerkend is om alleen regels te stellen waar dat nodig is, participatie 
naar de voorkant te halen en de tevredenheid van de omgeving te monitoren 

 
Verbeterdoel 4. Bestuurlijke afwegingsruimte vergroten  

Met de Omgevingswet is het mogelijk om per gebied verschillende normen te stellen. Zo kunnen 
meer specifieke en doelgerichte keuzes gemaakt worden. Dit vraagt flexibiliteit en het vermogen om 
de achtergrond van de keuze uit te kunnen dragen.  
 
2.1.3 Wat? 
Aspecten van taken en verantwoordelijkheden:  

• Vanuit politieke overtuiging toezien op algemeen belang.  

• Visie vormen en kaders stellen.  

• Meer sturen op samenwerking met andere overheden, maatschappelijke partners, 
initiatiefnemers en inwoners.  

• Proactief inzetten op een goede samenwerking met en betrokkenheid van politiek.  

• Controleren of in de praktijk recht wordt gedaan aan visie en kaders.  

• Samen met de buitenwereld beleid beter maken.  

• Aansturen en faciliteren van participatie.  

• Minder sturen op het resultaat, meer regie houden op het proces om te komen tot resultaat. 
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2.2 Management 
Bijvoorbeeld: directie, teammanager en teamleiders 
 
2.2.1 Waarom? 
Met durf en visie leidinggeven. De Omgevingswet verwacht dat het management stuurt op het 
gezamenlijk bereiken van de doelen van het bestuur. Het management faciliteert, motiveert en 
inspireert medewerkers om het beste resultaat uit zichzelf te halen en kansen te creëren.  
 
2.2.2 Hoe? 

Verbeterdoel 1. Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak  
Het management heeft de taak om de bestuurlijke visie te vertalen naar doelstelling. Medewerkers 
vertalen dat naar het beleid en uitvoering. Het management kan het gesprek met het bestuur aan 
gaan en waar nodig behoeden voor ad hoc beslissingen. 

 
Verbeterdoel 2. Samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving  

Voor het management staat de opgave centraal, het werkt vanuit bestuurlijke doelen en formuleert 
doelstellingen voor medewerkers. Het management heeft een breed netwerk, werkt actief samen 
met andere overheden, stuurt op procesgericht denken en het behalen van integrale resultaten. 

 
Verbeterdoel 3. Versnellen en verbeteren van besluitvorming  

Het management stuurt op snelle en goede besluitvorming. Het stelt regels en richtlijnen. Heeft oog 
voor de ontwikkeling van kennis en competenties en zorgt voor begeleiding van medewerkers. 

 
Verbeterdoel 4. Bestuurlijke afwegingsruimte vergroten  

Het management voert met het bestuur het strategische gesprek over de bestuurlijke doelen. Ook 
stimuleert het medewerkers zich naar buiten te richten. Het beoordeelt de medewerker op de wijze 
waarop zij een afweging maken, en niet op de afweging zelf. Het beloont het tonen van lef en 
beschermt medewerkers wanneer dit niet goed uitpakt.  
 
2.2.3 Wat? 
In toenemende mate gaat het om dienend leiderschap. Naast leidinggevende taken ligt de focus op 
veranderen. Het management stuurt op wendbaarheid, waarbij loslaten en vertrouwen de basis is. 
Managers stimuleren medewerkers en bieden ruimte en kansen voor persoonlijke groei. Coaching en 
begeleiding van medewerkers in het veranderproces is een voorwaarde. 
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2.3 Projectleiding/ casemanagement 
De rol heeft betrekking op functies zoals projectleider, programma-, case en procesmanagers. 
 
2.3.1 Waarom? 
Onder de Omgevingswet wordt de scheiding tussen casemanagement en vergunningverlening 
duidelijker. De casemanager ontwikkelt zich meer naar de voorkant, vergunningverlening naar sec de 
beoordeling van de vergunningaanvraag (zie verder). Van de projectleider/ casemanager wordt een 
proactieve, integrale en verbindende rol verwacht, als regisseur van het beleidsproces.  
 
2.3.2 Hoe? 

Verbeterdoel 1. Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak  
Op het juiste moment partijen betrekken en voorzien van informatie. Bijdragen aan de 
inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak en tevens voor in- als extern het aanspreekpunt 
vormen. 
 

Verbeterdoel 2. Samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving  
De casemanager is vanaf het eerste moment betrokken bij aanvragen en initiatieven en is 
verantwoordelijk voor het samenkomen van verschillende disciplines en expertises. Hij denkt mee 
met de initiatiefnemer door informatie te verzamelen, te delen en mee te denken.  
 

Verbeterdoel 3. Versnellen en verbeteren van besluitvorming  
Betrekt op het juiste moment partijen, denkt proactief mee en hakt knopen door. 
 

Verbeterdoel 4. Bestuurlijke afwegingsruimte vergroten  
Projectleiders en casemanagers begrijpen de verschillende doelstellingen in uiteenlopende gebieden. 
Ze zien de verhouding met bestuurlijke keuzes en weten hoe daarbinnen te bewegen. Hierdoor zijn 
(on)mogelijkheden van aanvragen en initiatieven snel duidelijk. 
 
2.3.3 Wat? 
Deze medewerker heeft de verantwoordelijkheid voor de regie van aanvragen, beleidsprocessen en 
initiatieven. Van A tot Z. De medewerker draagt zorg voor de integraliteit en denkt mee met de 
initiatiefnemer en het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Implementatieplan Omgevingswet Pagina 10 
 

2.4 Strategische ontwikkeling fysieke leefomgeving 
Beleidsmedewerkers ruimtelijke ontwikkeling, planologie, stedelijke ontwikkeling, horeca, milieu, 
bodem, detailhandel, verkeer, mobiliteit enzovoorts. 
 
2.4.1 Waarom? 
De strategische ontwikkeling van de fysieke leefomgeving wordt met de komst van de Omgevingswet 
één integraal traject. Door strategische (beleids-)projecten bijeen te houden, draagt het bij aan de 
visie van de fysieke leefomgeving. Het draait om het verbinden van projecten, initiatieven en 
beleidsdoelstellingen. En daarmee om het leggen van relaties tussen publieke en private actoren, 
stakeholders en andere betrokken en belanghebbenden.  
 
2.4.2 Hoe? 

Verbeterdoel 1. Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak  
Medewerkers in deze rol hebben een onmisbare rol bij het opstellen van de kerninstrumenten die 
ingezet worden voor dit verbeterdoel (de omgevingsvisie, het omgevingsplan/- verordening en 
programma’s). Deze medewerkers hebben de inhoudelijke kennis om dit te realiseren. Door de 
integraliteit van de wet zoeken zij meer samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie. 
 

Verbeterdoel 2. Samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving  
Alle verschillende sectoren en belanghebbenden worden betrokken bij het tot stand komen van 
beleid en besluit. Participatie vormt hierbij een belangrijk middel. Medewerkers in deze rol sturen 
aan op de integrale benadering van beleid. Ook beoordelen zij of vergunningen, plannen en 
aanvragen bijdragen aan het behalen van omgevingsdoelstellingen en -waarden.  
 

Verbeterdoel 3. Versnellen en verbeteren van besluitvorming  
Het integraal en participatief toepassen van regelgeving resulteren in minder beroep en bezwaar. 
Het DSO moet bijdragen aan duidelijke en inzichtelijke regelgeving. Dit stelt hoge eisen aan de 
regelgeving en daarmee aan de strategische ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Doelen 
moeten SMART zijn en regelgeving toepasbaar binnen het DSO. Het vraagt dus ook het inzicht om 
doelstellingen bij te stellen als deze niet (meer) bijdragen. 
  

Verbeterdoel 4. Bestuurlijke afwegingsruimte vergroten  
Strategische ontwikkeling fysieke leefomgeving vertaalt de doelstellingen van het bestuur en de 
omgeving in concreet beleid. Hier ligt de taak om het bestuur te adviseren over het al dan niet 
gebruiken van bestuurlijke afwegingsruimte. Dit heeft te maken met de inhoudelijke kennis en het 
vermogen om risico’s in te schatten. Het is ook van belang om te monitoren of regelgeving en beleid 
het gewenste effect hebben. En om waar nodig binnen de bandbreedte die het bestuur heeft te 
sturen. Of het bestuur te informeren over een eventuele bijstelling van de bandbreedte. 
 
2.4.3 Wat? 
Deze inhoudelijk sterke medewerkers, zoeken verbinding en werken proactief samen aan 
gezamenlijke integrale afwegingen. Ze adviseren inhoudelijk aan het bestuur en andere 
belanghebbenden (in- en extern). Deze medewerkers bewaken visie en doelstellingen van het 
bestuur, zijn omgevingssensitief en daarmee de oren en ogen van de samenleving. Participatie zit bij 
deze medewerkers in de genen en weten dit te integreren in de visie van het bestuur. 
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2.5 Vergunningverlening 
Van toepassing op (o.a.) de functie van vergunningverlener, KCC-medewerker en casemanager. 
 
2.5.1 Waarom? 
Onder de Omgevingswet komt een duidelijke scheiding tussen de rol van casemanager en 
vergunningverlening. Waar casemanagement ontwikkelt aan de voorkant en de regie, omvat de rol 
van vergunningverlener de daadwerkelijke beoordeling. 
 
2.5.2 Hoe? 

Verbeterdoel 1. Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak  
Vergunningverlening denkt mee met projectleiding/ casemanager en adviseert over de 
mogelijkheden van aanvragen en initiatieven. Focus ligt op advies over voorwaarden voor 
ontwikkeling. Vergunningverlening werkt zaakgericht, digitaal, samen en aan de hand van een helder, 
integraal afwegingsbeleid. Het draagt zorg voor eenduidige beoordeling van aanvragen.  
 

Verbeterdoel 2. Samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving  
Bij een concrete aanvraag, haakt vergunningverlening aan. Bijvoorbeeld bij vooroverleg om inzicht te 
krijgen in achtergrond en motivatie. Toetsing wordt meer gedaan op doelen en minder op normen. 
 

Verbeterdoel 3. Versnellen en verbeteren van besluitvorming  
Vergunningverlening heeft een belangrijke adviserende rol bij het maken van regelgeving over de 
toepasbaarheid van de regelgeving. Die kennis en ervaring is belangrijk bij visie- en planvorming. 
Zoals bij het in kaart brengen van knelpunten en ongewenste effecten van huidig beleid.  
 

Verbeterdoel 4. Bestuurlijke afwegingsruimte vergroten  
Steeds minder zaken zijn vergunningplichtig. Dit neemt toe met de Omgevingswet. Bevoegde 
gezagen krijgen meer keuzevrijheid over vergunnings- en meldingsplicht. Vergunningverlening 
adviseert hierin. 
 
2.5.3 Wat? 
Vergunningverlening behandelt aanvragen en meldingen. Die aantallen nemen (afhankelijk van de 
keuzes van de organisatie) waarschijnlijk af. Vergunningverlening geeft hierover advies. De manier 
van toetsen gaat van normgericht naar doelgericht, waarbij een goede afstemming met collega’s en 
bestuur van groot belang is. Van aanvraag tot afhandeling werkt vergunningverlening digitaal en 
wordt de aanvrager doorlopend geïnformeerd. De werkzaamheden krijgen een grotere 
beleidsmatige bijdrage en minder toetsend karakter. 
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2.6 Toezicht & handhaving 
Functie van toezichthouder en handhaver. 
 
2.6.1 Waarom? 
Door toe te zien op naleving, doelstellingen te monitoren en waar nodig handhavend op te treden, 
levert toezicht & handhaving een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van de leefomgeving. Dit 
heeft een belangrijke rol bij het maatschappelijk vertrouwen omdat dit mede wordt bepaald door de 
manier waarop afspraken worden gemaakt en nagekomen. 
 
2.6.2 Hoe? 

Verbeterdoel 1. Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak  
De rol vraagt de vaardigheid om omstandigheden goed in te kunnen schatten en op te treden vanuit 
het doel van de wet- en regelgeving (handhaven op de zorgplicht). Hier liggen niet altijd strakke, 
meetbare beoordelingscriteria aan ten grondslag. De rol wordt meer risico gestuurd. De 
medewerkers maken zelf afwegingen bij de beoordeling om handhavend op te treden. Verschillende 
medewerkers kunnen vergelijkbare situaties anders beoordelen. Om dit te voorkomen is goede 
samenwerking, het kennen van precedenten en goede motivatie van besluiten noodzakelijk.  
 

Verbeterdoel 2. Samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving  
Dit vraagt om een organisatie brede blik en het vermogen om vooraf in te schatten welke 
consequenties keuzes hebben. Vooraf advies geven over risico’s en handhaafbaarheid van regels 
wordt een belangrijke nieuwe taak van toezicht & handhaving. 
 

Verbeterdoel 3. Versnellen en verbeteren van besluitvorming  
Toezicht & handhaving heeft op locatie toegang tot het DSO en kan ter plaatse de regels en 
handhavingsbehoefte inzien. Op basis van actuele informatie kunnen medewerkers een beslissing 
nemen, die direct verwerkt wordt in het DSO. Digitale vaardigheden en accuratesse zijn hierbij 
belangrijk. Evenals het creëren van een breed netwerk binnen het werkgebied en een integrale 
aanpak met andere handhavingspartners. Goed contact met de samenleving zorgt ervoor dat 
toezicht & handhaving eerder op de hoogte is van ontwikkelingen en eventuele overtredingen. 
 

Verbeterdoel 4. Bestuurlijke afwegingsruimte vergroten  
Per gebied ontstaat meer ruimte om andere regels te stellen. Dit maakt het werk complexer. 
Toezicht & handhaving moet flexibel hiermee om kunnen gaan. Het heeft het vermogen om het 
gesprek te voeren en te luisteren naar betrokkenen. Op basis daarvan moeten zij een oordeel kunnen 
vormen en de handhavingsmaatregelen daarop aanpassen. Er wordt omgevingsbewust gewerkt, met 
ruimte voor maatwerk en flexibiliteit. Transparantie en betrouwbaarheid zijn de basis. 
 
2.6.3 Wat? 
Toezicht & handhaving levert een vakinhoudelijke bijdrage in een vroegtijdig stadium en denkt mee 
over ontwikkelingen. Medewerkers schatten de gevolgen van toekomstige ontwikkelingen in en 
dragen dit uit. Om de rechtszekerheid bij algemene regelgeving te bewaken, wordt goed 
samengewerkt met collega’s en andere partners. Kennis van precedenten is aanwezig.  
 
Alle informatie is digitaal. Per locatie is informatie en regels inzichtelijk. Dit vraagt goede digitale 
vaardigheden. Toezicht & handhaving komt in beeld als situaties in strijd zijn met de vastgestelde 
voorschriften. Hierbij is meer vrijheid in aanpak en inschatting bij het komen tot keuzes. De 
omgevingsdoelstellingen zijn het kader en uitgangspunt voor acties. Op een transparante wijze 
kunnen keuzes worden toegelicht. Een goede afstemming met collega’s, bestuur en 
handhavingspartners is belangrijk. Toezicht & handhaving heeft een adviserende en controlerende 
taak, werkt ook preventief en spreekt initiatiefnemers aan op naleefgedrag. In het kader van 
transparantie en verantwoording legt deze rol elke stap gemotiveerd vast. 
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2.7 Specialistisch advies 
Mogelijk van toepassing op onder andere de functie van jurist, financieel medewerker, 
informatiebeheerder, gis- en geo- medewerker. 
 
2.7.1 Waarom? 
Onder de Omgevingswet krijgt specialistisch advies eerder in het traject een meer prominente rol. 
Zoals het monitoren van juridische en financiële kaders. 
 
2.7.2 Hoe? 

Verbeterdoel 1. Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak  
Voor het merendeel van de activiteiten volstaan algemene kaders. Deze kaders moeten duidelijk zijn. 
Het is aan de specialisten om vanuit hun kennis en ervaring informatie te standaardiseren en voor 
iedereen toegankelijk te maken. 
 

Verbeterdoel 2. Samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving  
De specialistisch adviseur werkt in co-creatie en interactief samen. Ze geeft specialistische informatie 
zodat collega’s hun werk beter kunnen doen. Ze draagt de verantwoordelijkheid om proactief te 
handelen en niet te wachten tot zo bevraagd worden. Specialistische kennis is onderdeel van een 
groter geheel. Deze medewerkers zoeken verbinding met anderen, binnen en buiten de organisatie. 
 

Verbeterdoel 3. Versnellen en verbeteren van besluitvorming  
Specialistisch adviseurs denken integraal mee. Zo leveren zij een goede kwalitatieve bijdrage aan 
opgaven. Ze zijn op de hoogte van de geldende wettelijke procedures en termijnen en de 
doelstellingen van het bestuur en houden deze voor ogen bij het geven van advies. Ze werken 
digitaal, monitoren informatie en zorgen ervoor dat deze op tijd beschikbaar is. 
 

Verbeterdoel 4. Bestuurlijke afwegingsruimte vergroten  
Specialistisch advies heeft actuele kennis van precedenten en is in staat om de verantwoording 
hiervan goed vast te leggen. Ze heeft goede politieke sensitiviteit, is zich bewust van de belangen en 
kan deze meenemen in de ontwikkeling van het eigen vakgebied. Ze staat open voor ontwikkelingen 
en kan deze vertalen in het eigen werk. Ze is in staat mee te denken en scenario’s uit te werken. En 
om bestuurders en betrokkenen hier goed over te informeren. 

 
2.7.3 Wat? 
Medewerkers in de rol van specialistisch adviseur zorgen ervoor dat hun kennis op peil blijft. Op basis 
van die actuele kennis en vanuit een integrale benadering adviseert hij de betrokkenen over 
verschillende scenario’s. Hij zorgt ervoor dat zijn kennis gedeeld wordt en beschikbaar is voor 
anderen. De specialistisch adviseur is goed in het vertalen van ideeën naar beleid. Digitaal kunnen 
werken en adviseren is van groot belang. 
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2.8 Omgevingsmanagement 
Van toepassing voor onder andere de omgevingsmanager, communicatieadviseur, projectleider, 
wijk- of gebiedsmanager/-regisseur en beleidsmedewerker ruimtelijke ordening.  
 
2.8.1 Waarom? 
Een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren en versnellen van een integrale ontwikkeling in 
de fysieke leefomgeving. Omgevingsmanagement legt een verbinding tussen de fysieke 
leefomgeving, het bestuur en de organisatie. De Omgevingswet vraagt om een integrale benadering 
van de fysieke leefomgeving. Omgevingsmanagement speelt hierin een cruciale rol. 
 
2.8.2 Hoe? 

Verbeterdoel 1. Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak  
Medewerkers in de rol van omgevingswetmanagement vormen enerzijds de ogen en oren van de 
samenleving en de organisatie anderzijds. Ze zijn zichtbaar en dragen visie en doelstellingen van het 
bestuur uit. Ze zijn goed aanspreekbaar voor de hele samenleving, creëren kansen voor de 
leefomgeving en ondersteunen initiatiefnemers op weg naar juiste kanalen en mogelijkheden. 
 

Verbeterdoel 2. Samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving  
Door de goede contacten binnen de organisatie borgt omgevingsmanagement dat externe input 
binnen de organisatie wordt gebruikt. Omgevingsmanagement denkt mee met de beleidsmakers in 
verschillende vakgebieden over het verwerken van externe input. Medewerkers in deze rol hebben 
een groot en stevig netwerk binnen de samenleving. Goede politieke contacten, een uitstekende 
politieke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn, zijn een noodzakelijke voorwaarde. 
 

Verbeterdoel 3. Versnellen en verbeteren van besluitvorming  
Vanuit het brede netwerk, binnen en buiten de organisatie, brengt omgevingsmanagement 
participatie veel meer naar de voorkant. Omgevingsmanagement kan partijen stimuleren om met 
elkaar aan tafel te gaan. Omgevingsmanagement is zelf ook aanwezig bij participatietrajecten. 
 

Verbeterdoel 4. Bestuurlijke afwegingsruimte vergroten  
Omgevingsmanagement heeft goede kennis van bestuurlijke doelen van de eigen organisatie en 
andere betrokken bevoegde gezagen. Deze medewerkers weten veel over de (on)mogelijkheden 
binnen de organisatie en kunnen deze vertalen richting bestuur, bedrijven en inwoners. Ook gaan zij 
het strategisch gesprek aan met besturen, initiatiefnemers en de organisatie. 

 
2.8.3 Wat? 
Omgevingsmanagement heeft de vrijheid om dwars door alle lagen van de organisatie te werken. 
Ze heeft een vrije rol binnen en buiten de organisatie die erop gericht is de fysieke leefomgeving 
optimaal in te richten binnen de gestelde doelen. Omgevingsmanagement is een meester in 
netwerken. Vanuit hun rol en contacten brengen medewerkers de juiste partijen (in- en extern) op 
het juiste moment aan tafel. Zo maken ze participatie mogelijk. Ze zorgen tevens voor borging van 
de uitkomsten van participatie binnen de organisatie.  
 
Politieke sensitiviteit is zeer goed ontwikkeld. Omgevingsmanagement heeft het vermogen om een 
visie, ideeën en doelen uit te dragen en aan elkaar te verbinden. Omgevingsmanagement brengt 
ideeën en mogelijkheden bij elkaar. Ze spreekt initiatiefnemers aan op hun verantwoordelijkheid 
omtrent participatie. Ook verwerven ze binnen de samenleving en binnen de organisatie draagvlak 
voor ideeën en mogelijkheden. Omgevingsmanagement is de regisseur van het samenspel tussen de 
samenleving en de overheid. 
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3. Competenties 
De veranderprofielen liggen in het verlengde van de veranderopgave van de Omgevingswet. Dit alles 
werkt ook door in de competenties. Samen met de veranderprofielen helpt het overzicht van 
‘competenties in ontwikkeling’ bij het bereiken van de beoogde verandering die de Omgevingswet 
met zich meebrengt.   
 

 
 
De eigen organisatie, leidinggevende en individuele medewerkers hebben ruimte om zelf de 
gewenste ontwikkeling in te vullen. Het type organisatie en de omstandigheden waarin gewerkt 
wordt hebben invloed hierop. Startpunt vormt de gekozen invoeringsstrategie. Daarmee kiest de 
gemeente haar koers en doel. Uiteenlopend van alleen de noodzakelijke aanpassingen tot een 
implementatie gericht op een geheel andere werkwijze. Elk met hun eigen gewenste resultaat als het 
gaat om hoe de organisatie er uit gaat zien en hoe verschillende rollen een plek krijgen.  
 
4. Betrekken organisatie 
Samen zijn we al enige tijd onderweg binnen de gemeente Steenbergen om de organisatie bij de 
veranderopgave te betrekken. Systematisch verandert er een hoop, maar dat is niet het enige wat 
verandert. Voor de gehele organisatie vraagt de verandering van het werken vanuit de geest van de 
Omgevingswet om een andere manier van denken, en zo dus ook van werken. Houding en gedrag is 
hierbij de grootste veranderopgave. 
 
Die verandering geldt (vrijwel) alle medewerkers. Niet iedereen zijn werkzaamheden lenen zich 
ervoor om direct de inhoudelijke verandering te merken, maar het groeiproces van het omdenken, is 
wel voor iedereen van belang. Meer van buiten naar binnen denken en werken. Samen, als één 
organisatie. Waarbij het van belang is dat we dezelfde visie voelen, ademen en omarmen. Zo boeken 
we namelijk écht vooruitgang. 
 
Vanaf oktober 2019 zijn we zichtbaar als projectteam Omgevingswet aan de slag gegaan om de 
organisatie in het veranderproces mee te nemen. Nu, ruim een jaar verder, zien we dat er nog veel 
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kansen liggen om de organisatie klaar te stomen voor deze ontwikkeling. Om dit te realiseren is er 
een nieuw plan opgesteld waarin houding en gedrag centraal staat. Een intern communicatieplan 
wat zich richt op de veranderopgave. Dit bestaat uit: 
 

• Videoreeks 

Een reeks van korte video’s waarin telkens andere thema’s of collega’s belicht worden met 

betrekking tot de Omgevingswet en de veranderopgave. Dit wordt neergezet als serie/programma en 

leent zich om te delen op team overleggen. 

 

• Intranet  

Op het intranet willen we nog actiever acteren. In overleg met de webmaster onderzoeken we de 

mogelijkheden met betrekking tot ‘stories’: korte beelden, ofwel nieuwsflitsen, waar men op kan 

klikken voor korte en gevatte informatie. Vergelijkbaar met platforms zoals Facebook en Instagram. 

Ook kleine quizzen, polls en andere snelle vormen van interactie kunnen hier terug komen.  

Naast de mogelijkheid van stories zetten we berichten, columns en blogs in om de organisatie via het 

intranet te bereiken.  

 

• Event 

In het verlengde van bovengenoemde een organisatiebrede bijeenkomst (coronaproof) om de 

organisatie te betrekken, te informeren, te inspireren en verbinding te maken. Afhankelijk van de 

resultaten wordt hier een vervolg op georganiseerd.  

 

 


